
 

 

 

Warszawa, 13 marca 2020 r.  

 

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do władz publicznych w sprawie sytuacji 

osób w kryzysie bezdomności w czasie pandemii koronawirusa 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do przedstawicieli władz publicznych o 

zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zakresie zapobiegania i reagowania wobec pandemii 

koronawirusa uwzględniających sytuację osób w kryzysie bezdomności, a także pracowników 

służb, placówek i organizacji wspierających tę szczególnie narażoną grupę społeczną.  

Obecna sytuacja stanowi nie tylko test odpowiedzialności obywatelskiej, ale przede wszystkim 

sprawdzian przygotowania władz publicznych do sytuacji kryzysowych. Każdego dnia 

podejmowane są kolejne decyzje realnie wpływające na funkcjonowanie społeczeństwa, w tym 

takie jak zamykanie konkretnych instytucji, placówek oraz zalecanie pobytu w domach. W 

obecnej sytuacji nie można jednak zapomnieć o osobach, które ze względu na swoją sytuację 

życiową nie mogą zastosować się do wszelkich przedstawianych zaleceń, co powoduje, że stają 

się grupą zwiększonego ryzyka zarażenia.  

Zgodnie z wszelką dostępną dotychczas wiedzą jednymi z najskuteczniejszych metod unikania 

szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa są dbałość o czystość oraz o odpowiednią higienę i 

sterylność, a także przeprowadzanie testów na obecność wirusa oraz radykalne ograniczanie 

zbiorowisk społecznych. W przypadku instytucji wspierających osoby w kryzysie bezdomności 

tego typu działania mogą być utrudnione, przede wszystkim ze względu na dużą liczbę 

podopiecznych, niewystarczające zabezpieczenie finansowe i utrudniony dostęp do wciąż 

kurczących się zasobów produktów o charakterze higienicznym i dezynfekującym. 

Osoby w kryzysie bezdomności są zauważalną grupę społeczną, wśród której znaczną część 

stanowią osoby będące w grupie ryzyka zarażenia ze względu na wiek. Ich sytuacja życiowa 

przyczynia się do sposobu funkcjonowania, w tym przed wszystkim do częstego 

przemieszczania się między różnymi punktami. Brak zapewnienia szczególnych środków 

ostrożności także wobec tej grupy ludności przyczynić się może do zwiększenia 

rozprzestrzeniania wirusa.  

Mając na uwadze powyższe, apelujemy do wszystkich przedstawicieli władz publicznych o 

zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno osobom w kryzysie bezdomności, jak i osobom 

pracującym w instytucjach je wspierających, w tym w schroniskach dla bezdomnych, zakładach 

leczniczo-opiekuńczych oraz innych placówkach pomocowych. Zapewnienie stosownych 

środków czystości, higienicznych, a także wyżywienia oraz wprowadzenie rozwiązań 

umożliwiających kwarantannę w tego typu instytucjach pozwoli podjąć odpowiednie środki 

ostrożności również w tym obszarze życia społecznego.  
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